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Kunlaboraĵo de Profesoro Sylla Chaves 
al lernigado de Esperanto 

SIMBOLOJ: MA libro SV komentario Ki nombroj da paĝoj T grando AL rimarko 

FA La estonto dependas de ni 
(esperanta versio -- portugala versio) 
S Tri historietoj, kiuj instigas pacon 
kaj priskribas plibonan estontan 
vivon por la jaro 2500. 
La estonto dependas de ni: 

à S. Chaves B 100 
$ 14x 21em & brosuro 

| o futuro depende de nos: 
* 94914 x21 cmQ broŝuro 

la du libroj de R$13,50 al R$10,00 plus 

sendokosto 

FA Originala Esperanta 
Bildvortaro 

Q Aranĝita laŭ la specifaj uzoj 
kaj bezonoj de nia internacia 
samideanaro, en ĝi estas 92 

bildpaĝoj, kun preskaŭ 3000 

bildigitaj vortoj, facile troveblaj 
pere de du gravaj helpiloj: 

J alfabeta vortlisto kaj 
=” laŭtema vortlisto. 

ĝ 1624, 14x 21 cm A broŝuro 
de R$20,00 al R$15,00 plus sendokosto     

  

MA Libera Ekflugo 
Didaktika legolibro. Historietoj kaj 

teatraĵoj en tri sci-niveloj: baza, 

meza kaj supera, ampleksante 2000 

elementajn vortojn. 

m167D914x21 cm 
QA, broŝuro 
de R$ 12,00 al 

R$ 10,00 plus sendokosto 

MM Animo prisma (esperanta versio -- 
portugala versio) 
M Sesdek poezioj, inter ili, de la 

aŭtoro mem kaj tradukitaj, krom 

konataj bonaj elektitaj kanzonoj. 

animo prisma: B 112 
alma | » 14x 21 cm a broŝuro 
prismática | alma prismática: & 112 

$)14x21 cm & broŝuro 
la du libroj nur R$ 4,00 plus sendokosto    

    

   

  

    

LEONO CEPTE P Kantu kaj lernu (legolibro -i- TIS M Kantu kaj lernu (legolibro -i- id antu kaj lernu gvidlibro -- kasedo) (o OU gvidlibro -- kasedo) 
lp Memlerna metodo “2? Memierna metodo 

| e RB e“ La legolibro: 839 9, 21 x 21 cm 
x21 emAQ broŝuro Q, broŝuro 

gvidlibro: i 47 gvidlibro: Ŝi 47 9, 20 x 20 cm 
$ 20 x 20 cm & brosuro 
kasedo: 20 kantoj kaj pluraj 
frazoj kaj dialogoj de la frazoj kaj dialogoj 
legolibro. E de la legolibro. 

prezo de R$ 23,00 al R$ 18,00 plus sendokosto prezo de R$ 23,00 al R$ 18,00 plus sendokosto 

Q, broŝuro 
kasedo: 20 kantoj kaj pluraj 

  

Atentu: sendokosto dependas de la pezo de la materialo, do sendu al ni vian mendon por ke ni povu 
informi la totalan prezon kun la sendokosto. 

Valido ĝis la fino de la stoko aŭ ĝis 31/12/2003 

Varoj mendeblaj: Rete: libroservo(Desperanto.org.br e Fakse: (61) 226 4446 e Telefone: (61) 226 1298 
Poŝte: CP 03625 - CEP 70084-970 - Brasilia DF 

OI ĉiro en la konton de BEL ĉe “Banco do Brasil”, konto n-ro 402706-X, agentejo 0452-9 
(ĉikaze bv. sendi al BEL kopion de la deponatesto) 

[I Kreditkarto VISA n-ro | l: ~I fel | 
limdato | , |-| | Tri lastaj ciferoj de la dorsflanko de la karto | 

Giru en UEA-konton beli-r kaj informu BEL. Pa
gm
an
ie
ro
j



Eno pa vo 

04 Cetartikolo Ni parolu pri balotado! Eragia Esperantisto 
Nacia kaj Internacia Kulturoj | QB Intervjuo Eksprezidanto de BEL parolas pri eldonota verko 
95-a Jaro » N-ro 324 » Jul! Sep 2003 06 

Internacia Panoramo Senpagaj libroj kaj Esperanta PEN-Centro 

Talento Brazilanino venkas beletran konkurson pri poezio 

El interreta mondo “Suda Kruco”- Esperanta Muzika Portalo 

38-a BKE Elstara momento de la Esperanto-movado 

Foto-Eseo desegnaĵoj de Arnau Torras, Esperantisto el 
Sabadell (Katalunio) vizitinta Brazilon en 2002. Tiam li estis 
en la Lernejo-Bieno Bona Espero (Goiaso) kaj tie lasis 
specimenojn pri sia artkapablo sur la muroj de la konstruaĵo 

Oficialaj Komunikoj Venontaj BKE, Ĉefdelegiteco en Brazilo, 
| nova prezidanto de FK kaj diskutadoj pri statutaj modifoj 

15 Verkoj Floriano Pessoa recenzas didaktikan libron de Sylla 
Chaves kaj grupo kompilas enciklopedion pri Konsciencologio 

16| Brazila Kroniko Oficejo de Amerika Komisiono de Universala 
Esperanto-Asocio translokiĝis al San-Paŭlo. 

MU Ekonomia Esperantismo - Nova kreaĵo de la produktiva menso 
N EKONONIA IGA, ESPERANTISNO de Fabricio Valle 

17 Internacia fotokonkurso Se vi ŝatas foti, ne perdu tiun ŝancon! 

18 Opinio Dua artikolo el la serio “Ideoj por la Brazila E-Movado” 

20 Junular-movado Sen homa kapitalo, ne estas BEJO 

21 Varieteo Enigmo kaj kuriozaĵo 

22 Bildoj Konu vin mem iom pli 

  

Pri la nuna numero 

Spaclima problemo... 
Tio, kio plej sentigas la redaktoron ĉinumere ne estas la publikigitaĵoj, sed la 

| kiomo da publikigindaj novaĵoj, kiuj ne aperis pro spaclima problemo. 
Ĉiafere ne scias la legantoj, kiom la redaktoro de BE envias siajn kolegojn, 
redaktantaj retinformilojn!... Ŝajnas al li, ke tiaj problemoj ilin ne tuŝas. 

Kovrilo 
La kongresoj de 
Esperanto daŭre 
restas la granda 
festo de la 
esperantistaro 

  

   

Abontarifoj 
Kategorio €): Latinameriko, Afriko, Ĉinio, Barato, Orienta Eŭropo. - US$ 10,00 
Kategorio 9; Usono, Kanado, Japanio, Tajvano, Koreio, Aŭstralio, Okcidenta Eŭropo. - US$ 15,00 
Abonmendoj 
e Pagebla pere de depono en nian UEA-konton  beli-r' aŭ pere de kreditkarto VISA 
e Se vi elektas pagi pere de kreditkarto VISA, bonvolu informi la karto-numeron, la validdaton kaj la tri lastajn ciferojn de la dorsflanko de la karto 
e Depono en unu el la du jenaj kontoj 
O. MeesPierson, Postbus 749,3000 AS Rotterdam, Konto 25.52.89.804; 
fa ABN-Amro Bank, Postbus 949,3000 DD Rotterdam, Konto 42.60.51.599. Pro banka depreno 
aldonu 6,81 . Poste, informu UEA-n pri la depono kaj petu al UEA la koncernan ĝiron al nian konton “beli-r” 
e Adreso de la redakcio: C. P. 03625 postakodo BR-70084-970 Brasilia - Brazilo 
e Retadreso: brazilaesperantistoQesperanto.org.br 
Bv. informi al BEL: Vian nomon, sekson, korespond-adreson, reta-adreson. 

„Revu-kunlaboraĵoj: La ĉefredaktoro juĝas gravaj la kunlaboraĵojn senditajn/atajn/otajn de la legantoj. Tamen, pro hommanko, 
spaclimigoj en la revuo, oportuneco kaj kromaj limigoj, li rezervas al si la rajton: 1-e) Ne sciigi la ricevon; 2-e) Ne redoni la 
sendaĵojn; 3-e) Ne garantii publikigon; 4-e) Mallongigi tekston tiam, kiam li juĝos necese por eventuala publikigo; 5-e) Ĝin reviziigi 
laŭ ortografia, gramatika kaj terminologia aspektoj: 

Anonctarifo: Tabelo pri prezoj (Brazila Esperantisto) Onoj de paĝo (anoncoj) 

  

tutpaĝa (19x25cm) 1/2 paĝa horizontala (19x12.5cm) 1/6 sesonpaĝa (6.5x12.5cm) e Komercaj markoj reproduktitaj 
4-a kovrilo / R$ 1,600,00 475,00 A$ 550,00 163,00 R$ 180,00 53,80 celas nur ilustri kaj ili apartenas 

2-a 3-a kovrilo / R$ 1.400,00 415,00 1/4 kvaronpaĝa (9.5x12.5cm] 1/12 dek-duonpaĝa [6.3x6.3cm] — al la respektivaj posedantoj 
internaj paĝoj / R$ 1.000,00 296,70 R$ 300,00 89,00 R$ 95,00 28,00 e La tabelo publikigita en la 7-a 

1/2 paĝa vertikala (9.5x25cm] 1/3 trionpaĝa (6.3x25cm) piedpaĝa (19x5cm) paĝo de BEL-Jarlibro 2001/2002 
R$ 550,00 163,00 R$ 350,00 103,80 R$ 220,00 65,00 ne plu validas



NI PAROLU PRI 
BALOTADO ! 

araj legantoj, 
Se ni konsideras la lastan tagon de la trimes- 

tro, pri kiu rilatas la ĉi-numera revuo, mankas naŭ 

monatoj por ke la nuna estraro de Brazila 
Esperanto-Ligo finu sian ofic-periodon, laŭ 
priskribas la paragrafo 37-a de BEL-statuto. 

Ekmeditante jam de nun je tiu ĉiam historia 
momento por brazila esperanto-movado, ni juĝis 
bone rememorigi BEL-membraron, ke inter ties 
rajtoj estas “partopreni en ĉiuj eventoj aŭspiciitaj 
de BEL”. Kompreneble unu el la plej gravaj tas- 
koj de nia asocio estas labori por ke ĝi plej bone 
plenumu sian mision nome plifortigi la brazilan 
esperantan movadon. 

La paragrafo 10-a de BEL-Statuto aldonas: “es- 
tas rajtoj ekskluzivaj de la membroj dumvivaj, 

E 

  

individuaj kaj aligitaj esti voĉdonitaj por kiu ajn 
estrar- kaj komisi-posteno, se ili estas kvitaj rilate 
al siaj statutaj devoj kaj la Interna Regularo”. 

La paragrafo 39-a ordonas, ke la “estraro estos 
elektita de la membraro per rekta kaj sekreta 
voĉdono, kunveninta en ĝenerala asembleo oka- 

zonta kadre de Brazila Kongreso de Esperanto”. 
La nova estraro, laŭ la paragrafo 40-a, estos 

enpostenigita je la lasta tago de la kongreso, en 
kiu okazos la elekto. 

Kelkaj esperantistoj imagas necese ke la 
kandidatoj je la Plenum-Estraro loĝu en Brasilia. 
Tute ne! Tiu kondiĉo, eĉ se laŭ ies vidpunkto kon- 

venas, tamen ne nepras. Kion ni devas konsideri 
estas ke la estraranoj loĝantaj aŭ ne en Brasilia, 
nepre bezonos komisii iun, kiu respondu pri la 

sideja administrado. Por tiu posteno sufiĉas ke la 
komisioto havu inklinon al administrado kaj 
kapablon administri. 

Do, ĉu ni ekpensu pri la afero? 
Antaŭen al la lukto, samideanaro! 

Ĉion por Esperanto! Tamen ETIKE, kom- 

preneble. 

Brazila Esperantisto 
ISSN 0006-9477 

Oticiala Organo de Brazila Esperanto-Ligo » Fondita en 1907 de Alberto A. Vieira, Reynaldo Geyer kaj Everardo Backheuser 
95-a Jaro e Julio Septembro 2003 e N-ro 324 

Aperas trimonate 

Eldona Stabo 
Respondeca Ĵurnalisto Emerson Werneck RG 06254JP/MG Ĉefredaktoro Carlos Maria 

Konstantaj kunlaborantoj Adonis Saliba, Aloisio Sartorato, Aymore Vaz Pinto, Gacy Simas, [sis Climany Okabe Piton, 
James Rezende Piton, Jose Carlos Dorini Ramos, Jose Saraiva Matos, Licio de Almeida Castro, Luciano Barbosa da Silva, Wilson Álvares de Oliveira 

Ĉi-numeraj kunlaborantoj Alcyr Guedes, Euclydes Geraldis de Carvalho, Fabricio Valle, Floriano Pessoa, Halina Gorecka, Ljubomir Trifonĉovski, 

Osvaldo Pires de Holanda, Pekim Tenorio Vaz, Ruben Feldmann Gonzalez Grafika aranĝo kaj enpaĝigo Elison de Novais Simas 
Grafika asistado Luciana do Nascimento Maria Revizio kaj tradukado BEL-asesorskipo 

Redakcio ĉe BEL-sidejo - Telefono: 55 (61) 226 9433 
Pri la subskribitaj artikoloj respondecas la aŭtoroj mem 

Abonebla ĉe UEA kaj ELNA 

Brazila ĉa É 

Fondita en 1907 Ia 
Sidejo Ed. Venâncio Ill - Sala 301/303, Setor de Diversões Sul Poŝtadreso Caixa Postal 03625, CEP 70084-970 Brasília - DF 

Telefono (0xx61) 226 1298 Fakso (0xx61) 226 4446 Retadreso belQesperanto.org.br Hejmpaĝo www.esperanto.org.br 

Estraro 
Prezidanto Licio de Almeida Castro Vic-prezidanto Carlos Maria 

1-a Sekretario Enivaldo Alves Silva 2-a Sekretario Vakas 3-a Sekretario Vakas 
1-a Kasisto Jose Carlos Dorini Ramos 2-a Kasisto Maria das Dores Goes 

Departementoj 
Administrado Vaka Eksteraj Rilatoj James Rezende Piton Eldonado Elison de Novais Simas Informadiko Paulo de Tarso Cardoso 

Komerco Aymoré Vaz Pinto Komunikado Vakas Instruado vakas Rilatoj kun Asocioj vakas 
Kontrola Konsilantaro 

Jose Souza Melo, Waldir Antônio Silvestre, Wilson Álvares de Oliveira, Carlos Caixeta Borges, Luiz Fernando Cunha Vêncio kaj Sérgio Néri da Mata 
Federacia Konsilantaro 
Prezidanto Vandilson da Silva Trindade 

Komitatano A kaj Ĉetdelegito de UEA 
James Rezende Piton
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Osvaldo Pires de Holanda 
La intervjuito estas advokato kaj bakalaŭro pri ĵurnalismo. Li fariĝis esperantisto en 1944. Li estas 
fondinto de tri esperantaj grupoj en la ŝtato San-Paŭlo nome: Esperanta Klubo “Zamenhof” (1949), 
Esperanta Grupo Adolfo Bezerra de Menezes (1982) kaj Esperanta Grupo Verda Lumo (1993), ĉiuj 
aktivaj ĝis hodiaŭ. Li prezidis EASP-on (Esperanto-Asocio de San-Paŭlo) dum 1994/95 kaj BEL-on 
(Brazila Esperanto-Ligo) (1998/2001). 

Brazila Esperantisto (BE) 

Unue BE petas ke vi diru ion pri 
via komisiita tasko skribi pri la 

Historio de la Esperanto-Movado en 

Brazilo. 

Osvaldo Pires de Holanda 

(OPH) Skribi pri la Historio de la 
Esperanto-Movado en Brazilo ne 

estas tasko por unu sola homo. 
Pro tio, iam Brazila Esperanto- 

Ligo aprobis tiun ideon kaj 

komisiis min realigi la taskon, 

mi akceptis ĝin, sed nur kondiĉe 

ke la verko estu skribita de la 

esperantistoj mem, kaj mi estu 
nur la kunordiganto. 

BE Ĉi-momente laŭ via 
opinio kia estas la tasko komisiita 
al vi? 

OPH Antaŭ la vasteco de la 
lando kaj la neebleco realigi 
serĉesploron en ĉiuj urboj kie 
ekzistis aŭ ekzistas esperanto- 
movado, ĝi estas granda kaj mal- 

kuraĝiga tasko. 

BE Kion vi planis por kon- 

kretigi la verkon? 
OPH La sola ebleco antaŭvi- 

dita, estis skribi al la esperantis- 

toj konataj de mi, invitante ilin 
kompleze partopreni en la 

verko. 

BE Kiel reagis la esperantistoj 
antaŭ via alvoko? 

OPH La tujaj kaj entuziasmaj 
respondoj atestas la evidentan 

elmontron de la kompreno pri 

la signifo de la afero, kaj la deziro 

de la konsultintoj kunlabori por 
la realigo de la verko, kies ĉefa 
celo estas transdoni al la estontaj 
generacioj la edifan ekzemplon 
de dediĉa kaj oferema laboro 
realigita de la brazilaj esperantaj 

pioniroj. 

BE Kial estigi tian verkon 

ĝuste ĉi-momente? 

OPH Urĝas, ke tiu verko estu 

realigita, ĉar se ĝi ne sukcesos 

antaŭ la forpaso de la lastaj 
brazilaj pioniroj, baldaŭ iliaj 

imitindaj ekzemploj estos tute 
forgesitaj kaj eĉ iliaj nomoj 
restos ignorataj de la estontaj 

daŭrigantoj de nia movado, kun 
granda perdo por la venontaj 

generacioj. 

BE Kiel la esperantistoj 
manifestis sian simpation pri la 
organizado de la verko? 

OPH Feliĉe, ekde la ko- 

menco, kaj ĉefe okaze de la 388 

Brazila Kongreso de Esperanto 

en Belo Horizonte, ni ricevis la 

plej evidentan simpatian el- 
montron pri nia laboro kaj fi- 
don en la sukceso de la verko. 

La kongresanoj bone akceptis la 
kampanjon de disdonado de 
talonoj, ĉiu enhavanta dek foliojn 

por anticipa mendo de la libro. 

Ni sukcesis disdoni en la kon- 

greso kvindek tri talonojn, kiuj 

korespondas al kvincent tridek 
vendoj. Atentindas la fakto, ke ili 

estis disdonitaj nur al seriozaj kaj 
sindediĉaj esperantistoj. 

BE Parolante pri la 38-a BKE, 
kion atentindan tie vi rimarkis? 

OPH Rimarkinda aspekto de 

tiu kongreso estis la partopreno 
de granda nombro de gejunuloj, 

afero tre agrabla al nia koro, ĉar 

se unuflanke nia movado mal- 

juniĝas, aliflanke ĝi renoviĝas 
per la alveno de novaj kaj en- 

tuziasmaj junuloj al kiuj baldaŭ, 

ni, la lastaj pioniroj, liveros la 

flagon kaj la flamon de tiu nobla 
idealo, kiu dum multaj jaroj 

varmigis niajn korojn. 

BE Lasta demando: Kiam la 

publiko povos legi la Historion de 

la Esperanto-Movado en Brazilo? 
OPH La verko estos je la 

dispono de la interesatoj okaze 

de la centjariĝo de Brazila 
Esperanto-Ligo en 2007. E 
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Ruben Feldman ok ikaj. 

es, ja. Pere de interreto oni sukcesas ekhavi 

diversajn librojn senpagajn. Jen la legaĵoj en 
= esperanto senpage peteblaj rete rufegonz( 
mxl.cablemas.com Vidu: wurw. unitaryperception.org: 

Libroj disponeblaj 
La Nova Paradigmo en Psikologio; Enkonduko 
al la Holokinetika Psikologio; Por infanoj: 

Legendo pri la pego; Resumo pri Evangelia 
Kristanismo; La Sermono de la Monto — JC; 

Evangelio de S. Johano; Evangelio de S, Luko; 

Resumo de Kristanismo laŭ S. Paŭlo; El Moseo, 

Talmudo, Jesuo kaj Paŭlo; Alta Kanto de 

Salomono; Religioj Hodiaŭ; Faktoj pri Faŝismo: 
Landlimoj en la homa vivo; Rasismo en Usono; 

Poemoj en Esperanto; Influo de Televido; Re- 
sumo de 2 familiaj studoj; Esperanto en 
Universitataj Medioj — 2003; La Centra Oficejo 
en vortoj; Homaranisma Leksikoneto;; Gerda 

Malaperis - Facila legolibro; La knabineto kun 
la alumetoj; Lev Tolstoj - La morto de Ivan 

PEN INTERNACIA 
a prezidanto Istvan Nemere gvidis la 
Ĝeneralan Asembleon de la Esperanta 

PEN-Centro, meze de julio en Ĉaŭdefono. 

Ĝi konstatis la aktivecon de siaj delegitoj 
Giorgio Silfer kaj Ljubomir Trifonĉovski en la 
asembleo de PEN Internacia kaj en la 
komisionoj Verkistoj por paco kaj Tradukado kaj 
Lingvaj Rajtoj. Aparte menciendas la aktivado 
ankaŭ de la Virina komisiono, per la agado de 
la Esperanto-delegito Sabira Stahlberg. 

La partoprenantoj konkretigis la ideon, ke 
la Esperanta PEN-Centro esploru la eventualon 
organizi la mondkongreson de PEN-Klubo 

Iljich; La mastrino - Guy de Maupassant; Libroj 
pri Scienco kaj Teknologio - Listo de Jan. 2003; 
Adresaro monda de ge-esperantistoj; Ekstrema 
Humuro en Esperanto; CV de RFG en 

Esperanto - Lia vivo rakontata. 

Instruado de Esperanto 
42 Lecionoj pri Esperanto (LLZ); Fundamentoj 

de Esperanto (LLZ); Praktika Vortareto (RFG); 

Karlo-Demandoj fareblaj de Instruistoj (RFG); 

Karlo-Facila legolibro (Petebla al ILEI); 

Ekzamenoj Baza, Mezgrada kaj Supera. 

Lernomaterialoj por anglalingvanoj kaj his- 

panlingvanoj 
Las palabras más usadas en Esperanto (His- 
pana); Información Breve sobre Esperanto 
(Hispana); Vortaro Hispana-Esperanto; 
Esperanto-English-Dictionary; Esperanto 
Course; Advanced Esperanto; Angla-Esperanta 
Komputada Leksikono. £ 

Internacia, plej probable 2006 en Ĉaŭdefono. 

Tio donos eblecon al kelkcento da verkistoj el 
la tuta mondo pli bone konatiĝi kun niaj 
literaturo kaj kulturo. Esperanto, kiel labor- 
lingvo de la kongreso, apudos la oficialajn 
anglan, francan kaj hispanan por ĉiuj kunsidoj 
kaj diskutoj. 

Grava decido estis la propono ke LF-koop 
ŝanĝu la nomon de la premio La verko de la 
Jaro al Premio de Esperanta PEN. 

Ljubomir Trifonĉovski, El HK 201



  

Internacia Konkurso 
EKRA 

am la 13-an fojon la Esperantista Domo de 
Kulturo “D-ro Ivan Kirĉev” (Razgrado, Bulga- 
rio) organizis la Nacian Esperantistan Krean 

Renkontiĝon “Abritus”. 
Dum la festoj, la 7-an kaj 8-an de Junio, la 

partoprenantoj ĝuis interesajn aranĝojn. 
Artgrupoj koncertis en la granda salono de la 
Filharmonio. Ili kantis, ludis kaj deklamis en 
Esperanto antaŭ plena salono. Tiam estis 
anoncitaj la rezultoj de la Internacia Literatura 
Konkurso EKRA, aŭspiciita de LF-koop. 

La ĵurio (Georgi Mihalkov, Ljubomir 
Trifonĉovski kaj Ivaniĉka Maĝarova) aljuĝis 
unuan premion por poezio al Neide Ba 

;o el Brazilo kaj por humuraĵoj al Ruben 

Protesto 
Dum malvarmo kaj malsato 

Gonzz el Meksiko. La unuan premion 

por humuro kungajnis Zorka Vinceljak (Kroa- 
tio). 

Duan premion gajnis Roland Lateux (Fran- 

cio) kaj Penka Papazova (Bulgario) por poezio; 

Valentin Melnikov (Rusio) kaj Tatjana Auderskaja 
(Ukrainio) por humuro. 

Trian premion sukcesis Danĉo Danĉev 

(Bulgario), respektive Nicolae Macoavei 

(Rumanio) kaj Ilija Iliev (Bulgario). 

Ĉi tiu estas jam la trian fojon, ke 5 
R , estas premiita en tiu konkurso: en 2001, 

ŝi sukcesis la duan lokon kaj en 2002 la unuan 
lokon en tiu sama branĉo. 

Ĉi sube, la premiitan poeziaĵon. 

falĉos homojn sur la stratoj 
(por tro multaj mankas hejmo), 

mi rifuzos festi. 

Dum militoj blinde murdos 

kun avido, fanatike 

(frato ja mortigas fraton), 

mi rifuzos festi. 

Dum ekzistos senlaboro, 

kaj eĉ analfabeteco 
kreskos daŭre kaj minace, 

mi rifuzos festi. 

Dum prosperos antaŭjuĝoj 

pri koloro, kred' aŭ raso 
(pro vanteco kaj malamo), 

mi rifuzos festi. 

Fonto: Ret-Info kaj Aloisio Sartorato 

Dum prosperos egoismo, 

homojn gvidos monavido 
al perforto kaj al krimo, 

mi rifuzos festi. 

Dum infan” kaj maljunulo 
restos daŭre sen protekto 
(sole, time kaj angore), 

mi rifuzos festi. 

Sed esperon mi ne perdis 
(ĉu frenez' aŭ utopio?) 

certe baldaŭ ŝanĝo venos, 
i ana foetno ĜOS, I kaj mi festos ĝojoplene! 

Neide Barros Rĉgo 
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Brave! 
(o freŝdate, kiam espe- 

rantisto volis infor- 

mojn pri kantistoj en Espe- 

ranto estis du vojoj: konsulti 

la libroservojn aŭ kontentiĝi 

per la opinioj de la geamikoj. 
Nuntempe estas tria vojo, ege 

Tie troviĝas informoj kaj 

pri la diskoj kaj pri la artistoj, 

klasifikitaj laŭ 11 kategorioj, 
nome rokmuziko, popmu- 
ziko, balado, rokenrolo, elek- 

tronika, brazila muziko, afrika 

muziko, folkloro, korusoj, 
  

  

pli racia kaj amuza - viziti la 

portalon “Suda Kruco” en la 

interreto. 

  

      
kompiloj kaj subgrunda. 

Oni povas konsulti fota- 
ĵojn de diversaj artistoj, serĉi         

  

Verdire, temas pri sub- 

portalo de la TTT-ejo 
“ĝangalo.com”, sed rekte alirebla laŭ la adreso 

http://gxangalo.com/sudakruco/modules/news. Oni 

povas demandi, kial paĝaro kompleta en kaj pri 

Esperanto havas anglajn vortojn en ĝia adreso?... 

Sed la fakto estas, ke la TTT-ejo estas ege bone 
konstruita, kaj disponigas multajn ilustraĵojn 

kaj rimedojn, nome elpreni muzikajn specime- 
nojn el diversaj bandoj kaj kantistoj el ĉiu parto 
de la mondo. 

La ideo estis lanĉi TTT-ejon por la 

diskeldonejo Suda Kruco, starigita en San Paŭlo 

(Brazilo), kaj specialigita pri artistoj, kiuj 
sonregistras esperante. Kune kun la portalo, Suda 

Kruco lanĉis 5-diskan kolekton, kun repre- 

zentantoj de la E-muziko de diversaj landoj. 

  

informojn pri venontaj fes- 

tivaloj en la tuta mondo, kaj 

eĉ partopreni forumon pri muziko en Esperanto. 

Estas ankaŭ sekcio kun demandoj plej oftaj pri la 

paĝaro, kaj eĉ sekcio kun instruoj por tiuj, kiuj 

volas kunlabori, sendante noticojn, artikolojn aŭ 

recenzojn. 
Kompreneble, la plej grava aspekto de la 

portalo estas la ĉirkaŭ 40 MP3-dosieroj, kun 

kompletaj muzikoj, elpreneblaj. Memkompre- 

neble ĉiuj dosieroj estas tie laŭ permeso de la 

aŭtoroj. Oni ne rajtas ilin surdiskigi nek 
reprodukti en aliajn paĝarojn. 

Unuvorte, Suda Kruco reprezentas, laŭlitere, 

“muzikon al niaj oreloj”, lastatempe tiel 

malkutimiĝintaj aŭdi bonajn noticojn pri la 

disvastigo de la esperanta kulturo. 

 



  

um la periodo de la 20- 

a ĝis la 24-a de julio 

2003, Bela-Horizonto 

iĝis la brazila ĉefurbo de Es- 
peranto. En tiu periodo eblis 

aŭdi prelegojn en Esperanto pri 

la plej variaj temoj, inter multaj 

menciindaj: “Sekseco kaj Mo- 

derneco”; “Projekto Homa 

Genomo”; “Aidoso”; “Ludoj kaj 

Rimedoj por Instruado”. 

Krom en la prelegoj, al la 

kongresanoj eblis partopreni 

en simpozio pri “La Disvastigado 

de Esperanto pere de Amasko- 

munikiloj”, en kunvenoj de 

ILEI-BR, de Oomoto, de En- 

treprenista Fronto Esperantista 
ktp aŭ de laborkunsido pri 

“Esperanto en la 5-a. Monda 

Socia Forumo”. Kelkaj kongresa- 

noj preferis partopreni en la 

“Cseh-Metoda Kurso” - gvidita 

de Neuza Priscottin. Aliaj elektis 

“Minicurso de Esperanto”-n, de 

Jair Salles. Ekzameniĝi por 

sukcesi atestilon ankaŭ eblis, 

ĉar la sekcio de ILEI en Brazilo 

planis ekzamenojn je la plej 
diversaj sci-niveloj. 

La debatŝatantoj partoprenis 

en la kunsidoj pri la kongresa 

temo “Esperanto kaj Civita- 

neco” (Pri tio legu tekston de la 
REZOLUCIO ĉiraporte). Eĉ ne 

mankis libro-lanĉoj. Por tiuj 

zorgemaj pri BEL-agadoj, eblis 

        

Es Tarcísio Lima, 
per siaj muzikaj diversaj stiloj 

plaĉis al ĉiuj 

Kongreso 

partopreni en la “Ĝenerala 

Asembleo de Brazila Esperanto- 

Ligo”. 

al DPEZE 

  

Ĉi tiu kongresa parto estas 

ĉiam avide atendata de la plej- 

multo. La LKK pruvis ke ĝin ne 

malatentis. 

Je la malfer- 
ma tago la ĉees- 

tantaro spektis la 

prezentadon de 

la VERDA OPE- 

RO, surscenigita 
de junuloj el 

Bela-Horizonto. 

Je la 2-a tago, 

la Arta Vespero 
regalis la pu- 

blikon per la 

prezentado de 

Rosinha Mattos, 

kantante brazi- 

lajn popularajn 

  Carvalho (gitaro kaj voĉo); Rubem Miranda (gitaro); Everton Luis Beks 

(saksofono); Paulo Matabele (basgitaro); Joe Hebert (klavaro); 

Graciliano Ramos (perkuto)



Kongreso 

kanzonojn. Poste venis la mo- 
mento de Neide Barros Rĉgo, 
kiu deklamis kaj kantis ricevinte 
multege da aplaŭdoj. Post la 

dolĉa prezentado de Neide, sur 
la scenejon eniris Antonio 
Moreira, frenezigante la pu- 

blikon per siaj rep-interpretadoj 
kaj amuziga demonstracio pri 
kapoejro kaj stratdanco. 

Je la 3-a tago kompreneble 
sukcese sin prezentis Tarcisio 
Lima, Bando Merlin kaj Bando 
Magiaj Ŝuoj. La du unuaj jam 
estas famaj ĉe niaronde. La 
surprizo estis “Magiaj Ŝuoj”. La 
kongres-debutanta bando 

  E Neide Barros Rego kantas kaj 
deklamas poeziojn 

    
E Antonio Moreira - ĉefa reprezentanto de afrikbrazila ludodanco 
“kapoejro” kaj de “ stratodanco” en Esperantio. Dum la 38-a BKE li 

kantis repojn kaj estis multege aplaŭdita 

  E Vekas la atenton de multaj la nombro de gejunuloj partoprenantaj 
en la brazilaj kongresoj de Esperanto



interpretis plurajn muzikojn 

tute en Esperanto kaj estis 

multege aplaŭdita. 

La 38-a BKE estis tute 

realigita en feriejo de SESC Ven- 

da Nova. En ĝi partoprenis 540 

homoj, el kiuj 4 venis el eks- 

  

(am 
terlando (2 el Hispanio, l el 

Britio kaj 1 el Usono). 

Plendoj 

La priplendebla aspekto de la 

kongreso estis la malebena 

tereno, kiu estis plena je deklivoj. 

Supreniri kaj malsupreniri la 

teren-deklivojn estis vere treege 

lacige, ĉefe por la plejaĝuloj. Tio 

estas la sola kongresa kvazaŭa 

malbonaĵo. Sed, oni eble deman- 

dus: Ĉu iomete fizike sin ekzerci 

vere estas malbonaĵo? £ 

  

KIN Teatra Grupo “Durvalina” prezentis 

teatraĵon “Verda Opereto” dum la 

SOLENA MALFERMO de la 38-a BKE 

Rezolucio de la 38-a Brazila Kongreso de Esperanto 

La Ĝenerala Asembleo de la 38-a BKE, surbaze de la kongresaj pridiskutoj rilataj al ĉeftemo 

ESPERANTO KAJ CIVITANECO, kaj konsiderante ke: 

1 la utiligo de Esperanto fare de 
personoj el malsamaj nacioj plifortigas 
internacian kulturon kun komunaj trajtoj de 
frateco kaj solidareco; 

2 per Esperanto neniu nacio havas 
specialajn privilegiojn aŭ eltiras avantaĝojn 
ekskluzivajn, sed plifirmigas la bazon de 
reciproka respekto, sen lingva altrudiĝo; 

3 la Esperanto-movado rekonas en la 
lingva diverseco konstantan fonton de 
kultura riĉeco de la pluraj etnoj, kiuj tamen 

plejmulte ne sukcesas uzi sian nacian lingvon 
egalrajte en la internaciaj interrilatoj; 

7 la homaro pli kaj pli travivas la 

Esperanto; 

tutmondigan alkonformiĝon kaj Esperanto forte 
kontribuas por la ebligo al ĉiu homo partopreni 
kiel individuo en la homara komunumo; 

5 estas necese efektivigi la rekomendojn de 
antaŭaj brazilaj kongresoj, speciale pri la 
disvastigado al la 
esperantista de la kvalitoj haj uzeblecoj de 

enerala publiko ne- 

rekomendas ĝenerale al la brazila Esperanto-movado ke ni pli kaj pli disvastigu laŭ 

individua, kolektiva kaj institucia agado la atingojn de Esperanto kaj ĝian rilaton al la lingvaj 

rajtoj, demokratia komunikadsistemo kaj al la evoluigo kaj plifortigo de tutmonda 

civitaneco. 
Bela-Horizonto, la 24-an de ĵulio 2003. 

 



     

      
DI Korto de 
flor-hejmo. 

—— 

E Karikaturo de 
kuiristino Adeli, ĉe 

flor-hejmo. 

 



  

FOtto-peseo 

Irnau Torras estas esperantisto el Sabadell, Katalunio (Hispanio). Li estas pentristo-desegnisto. 
Per sia arto li, inter aliaj aferoj, kunlaboras kun la fama esperanta revuo “La Kancerkliniko”, 

eldonata en Francio. Je la fino de la pasinta jaro, li vizitis diversajn lokojn en Brazilo. 
Inter la vizititaj estas la lernej-bieno Bona Espero (Alto Paraiso, Goiaso). 

Tie li multe ekzercis sian arthapablon. Jen kion li faris tie. 

  

D Karikaturo de “Mauro”, (muzik-instruisto) E Karikaturo de la aŭtoro kiel subskribo 
kaj infanoj ĉe flor-hejmo. ĉe la flor-hejmo. 
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Karikaturo de “Orlando” ĉe flor-hejmo. 

        
DI La “indiĝena 

floro” ĉe la 
flor-hejmo. 

E Detalo ĉe D Karikaturoj de Ada kaj 
flor-hejmo Igor ĉe flor-hejmo.
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La 39-a BKE okazos en Maceiĉ (Alagoas) de la 

18-a ĝis la 22-a de julio 2004. La temo elektita por 
la kongreso estas “Esperanto en Lernejo”. 

La urboj de la du sinsekvaj kongresoj ankaŭ 

jam estas deciditaj. La interesatoj bonvolu kontroli: 

Jaro 2005 — 40-a BKE — Porto Alegre (Rio 

Grande do Sul) 

Jaro 2006- 41-a BKE — Campinas (S3o Paulo) 

Tiel en Porto Alegre, kiel en Campinas, la urbaj 

movad-gvidantoj ekzorgas pri la sukceso de la 

eventoj. 

Brazila 

Ĝef-delegiteco 
UEA komisiis A- 

Komitatanon James 

Rezende Piton, kiel 

sian novan Ĉefde- 
legiton en Brazilo 

anstataŭante nian 

karmemoran 

Symilde Schenk 
Ledon. La elekto 

estas garantio pri 
daŭra kaj efika 

laboro. 

  

Ĉu BEL-statuto bezonas modifojn? 
Kelkaj BEL-membroj opinias ke jes. La temon 

daŭre oni priparolis/as ĉe pluraj diskutlistoj 

kaj aliloke. Ankaŭ kadre de la 38-a BKE la 

membroj de Federacia Konsilantaro diskutis la 

demandon. Tiam FK nomumis komisionon, kiu 

sin disponas ricevi sugestojn aŭ proponojn, 

studi ilin kaj prepari projekton, kiu submetiĝis 

al la taksado de la Ĝenerala Asembleo de BEL 

kunvenonta en Macei6, kadre de la 39-a BKE, por 

aprobi aŭ ne. 

Sciatas ke ĉiuj homfaritaĵoj estas plibonigeblaj. 

  

Kompreneble BEL-statuto enkadriĝas en tiu 

situacio. 

La nomumitan Komisionon konsistigas je jenaj 

esperantistoj: Jason Gonĉalves de Lima - Natal/ 

RN (foto), Joaquim João Mariano - Goiânia /GO 

kaj Luiz Carlos Franco - Rio de Janeiro/RJ. 

Estos bone, ke ĉiu BEL-membro legu kaj 

analizu la regantan statuton kaj sendu sugestojn 
al la Komisiono por ke ĝi 

plejbone plenumu sian 

taskon. 

FK havas novan 

Prezidanton 
En la 38-a BKE 

estis elektita nova 

Prezidanto de FK 

(Federacia Kon- 

silantaro) de BEL nome 

Vandilson da Silva Trindade 

(Salvador — BA). Temas 

pri juna esperan-tisto 
plena je ideoj kaj 
entuziasmo. Sukceson 

al li! 

   



Vortaroj helpos 
produkti 
enciklopedion pri 
konsciencologio 

a “Centro de Altos Estu- 
dos da Consciencio- 

logia” (Centro de Superaj 
Studoj pri Konsciencologio) - 
mallongige: CEAEC estas ne- 
profitcela institucio kaj celas 
produkti konsciencologiajn 
esplorojn. 

La menciita Centro lanĉis 
kampanjon por akiri vor- 
tarojn cele helpi kompiladon 
kaj eldonadon de enciklo- 
pedio pri konsciencologio. 

Laŭ la kunordigantoj de la 
institucio, ĉiaj vortaroj in- 
teresas al CEAEC: idioma aŭ 
tema, antikva aŭ nova, uzita 
aŭ ne, ilustrita aŭ sen ilus- 
traĵoj. Taŭgas por esplorado 
Jenaj vortaroj: etimologiaj, 
analogiaj, difincelaj, pri 
psikologio, en kiu ajn lingvoj. 

La vortaroj estos utiliga- 
taj en la tekniko pri Difinado, 
Sinonimeco kaj Antonimeco de 
vortoj. Ĉi tiu tekniko kon- 
sistas resume konsulti 
principe 50 vortarojn por 
ellabori difinon, sinonimon 
kaj antonimon de iu vorto 
sen kopiado, kaj ene de 
konscienca paradigmo. 

Kiel donaci vortarojn? 
Sendu ilin perpoŝte al jena 

adreso: CEAEC, A/e de 
Cristiane Ferraro, Rua da 
Cosmoĉtica ll, Taman- 
duazinho, Foz do Iguagu — 
Paraná, Caixa Postal 1027, 
BR-85851-000 (BRAZILO). 

Por pliaj informoj turnu 
vin al la retadreso: ceaec(D 
ceaec.org E     

Recenzo 

Enkonduka lernolibro de Esperanto, 
taŭga por komencantoj (0 Esperanto 
Num Relance, AERJ, 1998, 80 paĝoj) 
Floriano Pessoa 

Au troveblas en niaj libro-servoj enkonduka 
lernolibro de Esperanto, taŭga por komen- 

cantoj, tamen kapabla kapti kaj teni la atenton ankaŭ 
de leganto kun sufiĉe longa sperto pri studado kaj 
instruado de tiu internacia lingvo? Analizinte ĉi tiun 
plian eron el la ampleksa didaktika serio verkita de 
profesoro Sylla Chaves, mi jam ne dubas, ke almenaŭ 
unu tia libro ekzistas, ĉar en ESPERANTO EN 

EKRIGARDO Sylla klare, simple kaj objektive, - kiel kutime en tiom 
da verkoj siaj, en Esperanto, en la portugala, kaj eĉ en aliaj lingvoj, 
- sukcesas klarigi fundamentojn de la Esperanta gramatiko, kun 
aparta emfazo al punktoj kiujn elementaj lernolibroj ordinare 
preteratentas, aŭ ne tute ĝuste interpretas. Cetere, miskompreno 

de tiaj angulŝtonoj de la lingvo naskas la ĉefajn obstaklojn al lernado 
por brazilanoj. La aŭtoro premisas, ke lia lernanto estas normale 
inteligenta, meze klera homo, nescianta Esperanton, kaj komencas 
priskribi la lingvon de la alfabeto kaj prononco. Ĉi tiu gramatikero, 

kiun amaso da studantoj neniam kontentige lernas - kaj tial dum la 
tuta vivo fuŝprononcas la lingvon kaj formas al si tordan bildon pri 
la Esperanta fonetiko - tiu fundamento estas koncize sed efike 
pritraktata de Sylla Chaves, tra multaj paĝoj de liaj “gramatikaj 
notoj”. Kelkrilate tiu lernolibro pensigas min pri frua verko de Gaston 
Waringhien, “ABC d'Esperanto 2 l'usage de ceux qui aiment les 
lettres”; sed Sylla ne tuŝas Etimologion, pri kiu Waringhien prezentas 
utilan resumon. Kvazaŭ cenzuristo, mi dik-lense traserĉis difektojn 
en la libro, sed preskaŭ nenion rimarkindan mi trovis. Sur la paĝo 
26, US tajpita anstataŭ OS, (kiun postulas la regulo pri transiro de 
rekta al nerekta parolo). Sylla simplige nomas SUFIKSOJ vortojn 
kiaj ULO, ARO, sed li ja tre bone scias, ke laŭ klarigo de Zamenhof 
mem, en la antaŭparolo de la “Unua Libro”, tiaj estas vortoj normalaj 
(ULO estas kunmetaĵo de UL (individuo) kaj O (estaĵo). Mi tamen 
pravigas tian simpligon, pro la Zamenhofa klarigo, ke eŭropanoj, 
uzantoj de fleksiaj lingvoj, malfacile komprenas kaj regas la deriv- 
sistemon de izolaj/aglutinemaj lingvoj kiel Esperanto. Krome plaĉas 
al mi, em ĉi tiu libreto, ke la aŭtoro ne kaŝas la malfacilaĵojn de 
Esperanto; ke li restas fidela al principoj de la “Fundamento”; la 
prioritata uzado de “fundamentaj” radikoj kaj ŝparemo kun 
neologismoj. Fine, senrezerva uzo de la deriv-sistemo de Esperanto 
- ĉefa trajto kaj merito de nia internacia lingvo. Sekve, libro efika, 
agrabla, aparte taŭga por donaco al amikoj neesperantistoj. E   
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Oficejo de Amerika Komisiono de UEA translokiĝis 

De la 1-a de aŭgusto, la Oficejo de la Amerika 
Komisiono de UEA ne plu funkcias ĉe Taguatinga 
Esperanto-Klubo. Ĝi de tiam ekfunkcias ĉe 

Esperanto-Asocio de San-Paŭlo je la adreso: 

Rua Faustolo, 124 — Lapa, São Paulo (SP), 

BR 05041-000. Telefono/Fakso (011) 3862- 

1183. Retadreso: oficejo(Qameriko.org. 

Oficiala publika listo por diskonigoj: 

ameriko(0yahoogroups.com. 

Subskriboj al la listo: ameriko- 

subscribe(dyahoo groups.com. La granda 

poresperanta batalanto Adonis Saliba daŭras kiel 

la komisionestro. 

Adonis, de aŭgusto 2002, sindediĉas 

al tiu tasko. Kompreneble la esperanto-movado en 

Tutameriko multe konkeros per lia laboro. 

La komputila aparataro kaj la bluaj mebloj, 
akiritaj en la brazila ĉefurbo, jam estas 

translokitaj al la nova sidejo. Sed Sonia, la 
belulino de la foto, kompreneble, ne. Ŝi restadas 

en TEK. 

Ekonomia Esperantismo 
Instituto de Internacia Interŝanĝo - iii, el Braziljo, lanĉis novan movadon, nome Ekonomian Esperantismon. 

Temas, laŭ Fabricio Valle, pri sistema klopodado per diversaj iniciatoj evoluigi la intraesperantan ekonomion. La 

strategio de Ekonomia Esperantismo baziĝas sur novaj laborpremisoj kaj nova celaro por la esperanto-organizaĵoj 
kiuj kooperade agados sub starigota nacia reto - Reto Esperanta. 
Estas planate la fondo de fakaj organizaĵoj sur la kampo de mikrokredito, kapabligo de esperanto-gvidantoj kaj 
entreprenistoj, fondado de entreprenoj (laŭ iu specifa brazila leĝo), formado de instruistoj kaj internacia interŝanĝo. 

Krom tio, oni laboros ankaŭ por sistema fondado de lokaj asocioj, funkciantaj laŭ nova 
modelo de ne-registara organizaĵo, nome OSCIP (Civilaj Organizaĵoj je Publika 
Intereso). La unua provo krei OSCIP- on ekster Braziljo, kadre de Reto Esperanta, 
okazos en la urbo Luzidnia, proksime de Braziljo (iii mem jam estas OSCIP-o). 

Paralele iii ekagadas ĉe la Nacia Par- lamento kaj la Distrikta Leĝdona ĉambro, 

cele al starigo de la “parlamentanaro por ekonomia esperantismo”. 

EKONOMIA JA. ESPERANTISMO



Unua 

amromano 

de la itala 

literaturo. 

istorio 
Dante Alighieri 

VITA NOVA p T Ii 

= ITO) 
Komo 

de la amo 

de Dante al Beatrice 

ekde la unua renkontiĝo 

age de naŭ jaroj ĝis ŝia 

o morto aĝe de 25 

LUKO) kaj pri ŝia post- 

orta leviĝo al figuro de 
spirita transcendo al 

la junaĝa “perio o 
Dante, kun prozaj ko- 
mentarioj, kiuj donas 
spinon al la rakonto kaj 

interpreton al la versoj. 

A VIVO NOVA 

A, Dante Alighie 

SIMBOLOJ: Mlibro M aŭtorc 
ANT tradukisto Mm nombroj 
9» grando Q, rimarko $ valoj       

Konkurso. 

Internacia Fotokonkurso 
ost kvin sukcesaj konkursoj (1998, 1999, 2000, 2001, 2002) la 

p de la revuo La Ondo de Esperanto invitas al 

partopreno en la Sesa Internacia Fotokonkurso. 

La konkurso ne estas ligita al deviga temo. 

En la konkurso rajtas partopreni ĉiu fotemulo amatora aŭ 

profesia, sendepende de la loĝlando kaj lingvokono. Unu persono 

rajtas partopreni per maksimume kvin fotoj. La minimuma formato 

estas 1Ox15 cm. Fotoj povas esti koloraj aŭ nigra-blankaj, vertikalaj, 

horizontalaj kaj aliformataj. Fotoj senditaj elektronike ne estas 

akceptataj. 

La konkursaj fotoj devas esti senditaj unuekzemplere al la 

sekretario de la konkurso, Halina Gorecka (RU-236039 Kaliningrad, 

ab. ja. 1248, Ruslando). 

La fotoj devas atingi la sekretarion antaŭ la 15-a de decembro 

2003. 
La konkursaĵoj devas esti subskribitaj per pseŭdonimo. En apar- 

ta koverto kunsendata devas esti slipo kun la pseŭdonimo, aŭtenta 

nomo kaj poŝta adreso de la aŭtoro. Oni povas aldoni titolon aŭ 

klarigan noton al la fotoj, sed tio ne estas deviga. En la konkurso ne 

rajtas partopreni fotoj, kiuj jam estis premiitaj aŭ publikigitaj. 

Tripersona juĝkomisiono aljuĝos premiojn al la laŭreatoj: 

-a premio: 50 eŭroj kaj abono de La Ondo de Esperanto 2004; 

2-a premio: 25 eŭroj kaj abono de La Ondo de Esperanto 2004; 

3-a premio: abono de La Ondo de Esperanto 2004. 

Specialan premion (libroj de Sezonoj kontraŭ ekvivalento de 50 

eŭroj) ricevos la plej bona foto teme ligita kun Esperanto. 

Ĉiu premiito ricevos diplomon. 

La organizantoj rezervas al si la 

rajton ĝis la 31-a de decembro 2005 

uzi la ricevitajn fotojn en papera 

kaj elektronika formo kaj en 

ekspozicioj. 
Sukcesojn! 

  

   

Adreso: RU-236039 Kaliningrad, 

p.k. 1248, Ruslando. 
Retadreso: sezonoj(Qgazinter. nel 

TTT-ejo: http://Esperanto.Org/Ondo 

Telefono: (0112) 566033 

La Ondo de Esperanto / 

Sezonoj / Balta Esperanto-Forumo 

Halina Gorecka / Aleksander 

Korzhenkov. 

Laŭ Halina Gorecka   

mM 
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IDEOJ POR LA BRAZILA ESPERANTO-MOVADO 
(Dua artikolo el serio de kvin) 
(La ideoj entenataj en ĉi tiu artikolo kaj en la sekvantaj, ne celas kiun ajn personon, sed nur la 
bonon de la movado.) 

Euclydes Geraldis de Carvalho“ 

Niaj organizaĵoj kaj la 
respektivaj statutoj 

Ni havas unu nacian orga- 
nizaĵon, kelkajn ŝtatajn, kelkajn 
regionajn, kaj multajn lokajn 
kaj fakajn. Ĉiuj ili estas gravaj. 
Iomete ekster la kutimo, necesas 
reliefigi la gravecon de la lokaj, 
fakaj kaj regionaj organizaĵoj, 

ĉar ĉe ili troviĝas la ulo espe- 
rantista. Al ĉi tiu, libroj estas 
vendataj, invitoj farataj, de tiu 
mono estas petata, partopreno 

dezirata. Li estu do primemorata 
ankaŭ por partopreni en la 
movado. 

Statuto estas grava peco en 
kiu ajn organizaĵo. Ĝi povas ŝajni 
sensignifaj paperfolioj, sed tio ĝi 

ne estas; ĝi determinas la 

manieron kiel la laboroj devas 
esti faritaj. Statuto de nacia, 

ŝtataj, regionaj, lokaj kaj fakaj 
organizaĵoj povas esti similaj, 
kvankam ne egalaj. Tamen, ĉiuj 
ili enhavu tri gvidorganojn: Ĝe- 
neralan Asembleon, Superan 
Konsilantaron, Plenuman Ko- 
mitaton. 

Ĝenerala Asembleo. Ĝi estu, 
kiel fakte ĝi estas, la unuaranga 

organo de kiu ajn organizaĵo, kaj 
konsistas el ĝia tuta membraro. 
Ĝi rajtas ĉion en la societo. Unu 

” Emerita instruisto kaj lernejestro 

el ĝiaj atribuoj, eble la plej gra- 
va, estu elekti la membrojn de la 
Supera Konsilantaro. 

Malgraŭ tio, ĝi, pro sia natu- 
ro, prezentas kelkajn karakte- 
rojn, kiuj devas esti konsiderataj: 

1-a) Ĝi agas nur lastinstance, 
kaj, eĉ tiel, kiam iu ĝin kunvokas; 

2-a) Ĝi estas tre granda kaj 
dise lokiĝinta. 

Oni imagu se, por solvi iun 
problemon, necesus decido de la 
Asembleo. Ĉu ĝi kuniĝus? Ĉu ĝi 
kuniĝus facile? Ĉu ĝi kuniĝus la 
duan fojon? Ekzistu, do, Supera 
Konsilantaro. 

Supera Konsilantaro. Ĝi estu 
la duaranga organo de la orga- 
nizaĵo, ne la tria. Ĝiaj membroj, 
devas esti rekte kaj individue 
elektitaj de la Asembleo, ne 
alimaniere. Ĝi sin destinu solvi 
problemojn, kiuj nepre ne 
postulu la intervenon de la 
Asembleo. Ekzistas multaj tiaj 
problemoj. 

Ĉiuj membroj de la orga- 
nizaĵo rajtu kandidati por la Su- 
pera Konsilantaro kaj esti 
balotitaj de kiu ajn membro, 
sendepende de la loĝloko de 
unuj kaj de la aliaj. De tio 
rezultos ke la kandidatoj estos en 
konsiderinda nombro, kaj ke 
nur nomoj konataj, kun longa 
vivo en la movado, kandidatos. 

Tio estas natura vojo, ĉar homoj 
ekster tiuj kondiĉoj malfacile 
kandidatus, ĉar malfacile estus 
elektitaj. 

Pro la longa vivo de la kan- 
didatoj en la movado, facile estos 
al la balotantoj koni almenaŭ 
unu kandidaton. La movadano, 

balotante kandidaton konatan, 
kontentiĝas. Elekti konsilantojn 
stimulas kaj entuziasmigas la 
membrojn. Ĉu oni volas ion pli 
bonan ol stimulo kaj entuziasmo? 

Plie: tiamaniera elektado de 
konsilanto evitus ke ŝtatoj kun, 
ekzemple, dudekobla nombro 
da esperantistoj en la organiza- 
Ĵo, havu nur unu reprezentanton 
en la Konsilantaro, kaj ke ŝtatoj 
kun, ekzemple, apenaŭ unuo- 
bla nombro, same havu unu. 

Estos evitita ankaŭ tia dialogo: A- 
Ho, sinjoro, vi estas alvokata 

partopreni en la Federacia 
Konsilantaro. B- Sed mi ne 
apartenas al la Federacia 
Konsilantaro! A- Ja apartenas!” 
B- Kiel? A- Ĉu vi ne estis elektita 
prezidanto de nia ŝtata orga- 
nizaĵo? B- Jes. A- Do, aŭtomate 
vi estas membro de la Federacia 
Konsilantaro. B- Sed mi ne volas 
esti membro de la Federacia 
Konsilantaro! 

La karmemora Gilbert R. 
Ledon, kiam prezidanto de la 
Federacia Konsilantaro, skribis



en Brazila Esperantisto, sept/ 

1996, p. 22, sub la titolo 

“Konsilantaro, Por Konsilantara 

voko, Prezidanto de nenio”, la 

jenon: Pro manko de balotantoj la 

ĉisuba subskribanto dum la 32-a 

BKE fariĝis prezidanto de nenio tute 

simple ĉar la konsilantaro de BEL, 

en la teoria federacio de ŝtataj 

reprezentantoj, ne efektive funkcias. 

(Ĉi tiu teksto jam estis skribita 
de mi, antaŭ la forpaso de 
Ledon.) 

Inter la atribuoj de la Supera 

Konsilantaro, oni povas prezenti 

kiel ekzemplojn: 

Elekti la Plenuman Komi- 

taton (eble la plej grava kaj bo- 

nefika); 

Ekzameni la planojn de la 

Plenuma Komitato; 

Plenumi funkciojn konsul- 

tajn, fiskajn kaj decidajn sur 

ĉiuj aferoj de la organizaĵo; 
lomumi honorajn mem- 

brojn; 

Reglamenti, laŭnecese, la 

statuton de la organizaĵo kaj ĝin 

modifi kiam necese. 

Tiuj atribuoj, aldonitaj al la 

personaj kvalitoj de la elektitoj, 

    

donas la necesan kaj justan 

forton al tiu organo. 

Ĉiuj funkcioj de Konsilantaro 
estas pli mensaj ol fizikaj, pli de 

kono ol de faro. 

Tiu organo estas aspekte ne- 

avangarda, sed vere avangarda, 

kiam necese; ĝiaj atribuoj tion 

garantias. 
Oni konsideru la jenon: 

povas okazi ke Plenuma Ko- 

mitato, neintence, prenas ne- 

konsilindan decidon. Normale, 

tiu decido efektiviĝas, ĉar la 

Ĝenerala Asembleo, kiu povus 

ĝin haltigi, kiel dirite, malfaci- 

le agas. Kun hierarkio supera al 

la Plenuma Komitato, la Supera 

Konsilantaro facile aprobus aŭ 

ne la decidon, kaj tion ĝi farus 

kun plena kono de kaŭzo. 

Oni konsideru ankaŭ alian 

aferon, nome, elekton de Ple- 

numa Komitato. Konsilantoj pli 

bone konas la homojn kandi- 

datantaj por la Komitato, ol 

averaĝa esperantisto. Nuntem- 

pe, kiel ekzemplo, inter la sep 

nomoj konsistantaj la Plenu- 

man Komitaton de nia nacia 

organizaĵo, almenaŭ mi ne konas 

  

nek la duonon. Plie: se estos pli 

ol unu kandidatnomaro por la 

Komitato, des pli malfacile estos 

a esperantisto konscie 

elekti unu el la nomaro, pro la 

jam dirita manko de kono. 

Kontraŭe, konsilantoj pli bone 

konus ilin. 

  al la averaĝ: 

     

Plenuma Komitato. Tiu 

organo konsistu el homoj a- 

rope elektitaj de la Supera 
Konsilantaro. Ĝi devas esti la 

triaranga organo de la or- 

ganizaĵo, ne la dua. Tio, tamen, 
ne signifas ke tiu organo estu 

subtaksata, tute ne. Al ĝi estas 

atribuata granda tasko, nome, 

gvidi la organizaĵon, kio signi- 

fas: gvidi la movadon. Tiom 

    

  

granda estas tiu tasko, ke pres- 

kaŭ nur la Plenuma Komitato 

aperas antaŭ la esperantistaro, 

kvankam tio ne estas celo de kiu 

ajn bona esperantisto. 

Rimarko: Ne necesas Kontrolko- 

mitato. Ĝiaj funkcioj estus nor- 

male plenumataj de la Supera 

Konsilantaro, kies atribuoj tion 

E 

      

ebligus, ĉefe la atribuo “ 
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Sen homa kapitalo, 
ne estas BEJO 

ome de BEJO, fsis Piton gratulas al LKK- 
N anoj de la Brazila Kongreso en Bela- 

Horizonto, pro la laŭdire belega kon- 
greso. Multajn entuziasmajn komentariojn oni 
aŭdas. Ŝi aparte dankas al Roberto Fausto, kiu 
rekte rilatiĝis kun BEJO. La junularaj aktivaĵoj 
planitaj dum la kongreso tre plaĉis al la BEJO- 
anoj. La estraro de BEJO kore dankas al ĉiuj, kiuj 
laboris en tiuj aktivaĵoj. Specialan dankon kaj 
gratulon al Rafael Lins el Salvador, kiu reprezentis 
BEJO-n dum la kongreso. 

Isis havas novaĵojn pri BEJO: 

— La retadreso de BEJO-Galerio ŝanĝiĝis. 
Kelkaj legantoj ekster Brazilo plendis pri tio, ke 
en la antaŭa retadreso ne eblis al ili viziti la 
Galerion. Nun ĝi estas en: hitp://bejogalerio. 
tripod.com 

- Estas novaj respondeculoj pri retaj 
amaskomunikiloj. Nun Rogener Pavinski, el Ri- 
beirĝo Preto, respondecas pri la administrado de 
la diskutlisto bejo-listo kaj Carlos Eduardo de Oli- 
veira, el Paulinia, prizorgas la hejmpaĝon de 
BEJO, kiu baldaŭ havos alian retadreson. 

  

Laŭ Ísis C. Okabe Piton - BEJO-Sekretario 

  

— Isis memorigas al ĉiuj BEJO-anoj, ke dum la 
venonta Kongreso, samtempe kun la Brazila 
Kongreso en Macei6 (Julio 2004), okazos balotado 
por nova estraro de BEJO. Ĉiuj, kiuj deziras fariĝi 
estrarano de BEJO devas kandidatiĝi. Laŭ la 
statuto de BEJO oni elektos novajn: prezidanton, 
sekretarion kaj kasiston. La aliaj postenoj kiel 
respondeculo pri la Reto de Reprezentantoj, la 
kunordigantoj de bejo-listo kaj hejmpaĝo, la 
redaktoro de la bulteno “Momenton!” kaj la 
kunordiganto pri eventoj estos elektitaj de la 
estraro, konsulte kun la membroj. Do ni invitas 
ankaŭ kandidatojn al tiuj taskoj. 

— Ŝi emfaze ripetas sian alvokon al ĉiuj, kiuj 
deziras vidi novaĵojn en la Kongresoj de BEJO: 
anonciĝu, montru viajn konojn pere de paroladoj, 

organizado de ludoj, teatraĵoj kaj aliaj artaj 
manifestaĵoj. Estas tre grave, ke la gejunuloj 
komencu rekte partopreni pli siajn kongresojn. 
La junularo kongresumu aktive, ne nur pasive! 

Ísis jam aŭdis plendojn, ke mankas novaĵoj en la 
kongresoj, sed la problemo kuŝas en tio, ke ĉiam 
la samaj homoj laboras en la aranĝoj. Venu kaj 
eklaboru kun BEJO cele al la organizado de BEJK 
20041 g 

  

NEKROLOGOJ 
Eurico Figueira 
(1933 — 2003) 

Membro de UEA kaj Delegito-de 1995, forpasis 
pro koratako la 30-an de marto, en Taubate, ŝtato 
San-Paŭlo (Brazilo). En la 14-a de aprilo 1957 li 
kunfondis la organizaĵon Taubaté Esperanto- 
Klubo, de kiu li plurfoje okupiĝis la prezidanteco. 

Laŭ Alcyr G. de Almeida 

Regina Margarida Marques Lemos 

(09.03.1934 — 07.07.2003) 

Viktimo de cerba hemoragio, forpasis, je la 7- 
a de julio, la samideanino Regina Margarida Mar- 
ques Lemos. Ŝi delonge estis membro de UEA, de 
BEL kaj de BEJO. Fervore ŝi amis nian karan 
lingvon kaj estis persono ĉiam ĉeestanta en la 
brazilaj kongresoj de Esperanto.



KURIOZAĴOJ 

ESPERANTO KAJ 
LITERATURO 
EO la vorto “esperanto” 

aperas en diversaj portu- 
gallingvaj literatur-verkoj. Jen 
kelkaj aperoj notitaj de la 
samideano Pekim Tenorio Vaz 
(Manaus/AM): a) Titolo: A Casa 
dos Espíritos O; Aútorino: Isabel 

Allende; Eldonejo: Bertrand Bra- 
sil, 1994, 470p., 16-a eldono; Pago: 

289. b) Titolo: Textamentos O; 

Aútoro: Affonso Romano de 
Sant'Anna; Eldonejo: Rocco, 1999, 

174p., 1-a eldono; Pago: 162 [en 
la poemo “O pai” 9]. c) Titolo: 

Relembramentos 8: João Guima- 
rães Rosa, meu pai 9. Aŭtorino: 

Vilma Guimarães Rosa; Eldonejo: 
Nova Fronteira, 1983, 457p., 1-a 

eldono. En la pago 85 la aútorino 
asertas ke la fama verkisto Guima- 
raes Rosa dediĉis parton de sia li- 
bera tempo al la lernado de 
Esperanto kaj de multaj aliaj 
lingvoj. 

Rimarkoj: 9 La Domo de la Spiritoj; e 
“Tekstamento” (ĉu “Testamento pri 
tekstoj"?); O “La patro”; 9 Rememorigaĵoj; 
O João Guimarães Rosa, mia patro. 

    

ENIGMO 

Kriptogramo 

Klopodu solvi ĝin jene: Observu ke sube kaj dekstre troviĝas kvadratetoj, kelkaj kun 
numeroj ene de ili. Aliflanke, sub tamen maldekstre, troviĝas difinoj. Post la korekta solvo de 
tiuj difinoj, ekaperos ene de la pli bluaj (reliefaj) kvadratetoj, literoj per kiuj oni povas formi 
la nomon de la plej grava Esperanto-Organizo en BRAZILO. Por faciligi la solvon, malsupre 
(piedpaĝe), videblas liternumertabelo, sed daŭrigantoj kaj spertuloj ne bezonas konsulti tiun 
tabelon, laŭ mi kredas. Numeroj egalaj, literoj ankaŭ egalaj. Ek al la cerbumado kaj certe vi 

pligrandigos vian vortprovizon kaj konon pri la Zamenhofa lingvo. 

Jose Saraiva Matos 

  

    

  

  

  

1. "Ĉesigi la pagon de siaj ŝuldoj..." JI 

Rilata al unu el la Gregorioj a PE 

"Karakteriza, rilate al iu estulo..." Pis e 

Ĉefurbo de Brazilo » [| 
2 lo Meritantan dankon 

  

  

Ŝtato, fondita en 1948, en Proksima Oriento 

  

     
  

    Preĝadi - "Verbo en estanta tempo" 
  

  

2. Ekspertizisto 
  

  

Havanta grandan amplekson 

  

  

    
  

  

  

  

  

      
    
    

    
  

    
  

  

    

  
  

     

  

  
  

Alkaloido el Epheda cinica - C10 H15. NO. o pa A 

20 10 14 1 

' $ 20 1 

2 7 5 10 

"Uzi, alproprigi antaŭ la deca aŭ kutima..." so oo is jo 

Nenormala, eksternorma 5 jo le tio 

Fari, ke iu aŭ io laboru s jo fz ju 

Viro kiu malamas, evitadas virinojn zoo Ja li 

Lasi nefarita, ne atentata, ne zorgita "o zo [20 

La plej granda germana komponisto e fu di 

“Diri mallertan ŝercojn, ridigajn..." 9 qu jo 

Libro kun la meskantoj po fre fi 

20 23 10 
Virina nomo, i. a. de sklavino de Aĥilo 

    

     
[Rilata al Adriano 

  

  
  

Prezentanta anomalion   
    Ano el nomada araba gento (PL) 

  

        
  

O|D|M|F|R|GI]U E[A|K|G|P|N|C Ziko Voleb T Bs   
  

RIMARKO 1: - (PL) Interparenteze, indikas pluralon. 

RIMARKO 2: - “ZAMENHOF estis nobla en animo, granda en pensoj, genia en intuicio”   

N
D
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Baiano MU TON Sp El Teksto de Gacy Simas Desegnoj de Stas e Traduko de Carlos Maria 

e e e aj ve ea! 
AMIKO, Mi RAKON- 
TOS ALNI SPERTON 
TRAVIVITAN DE Mi 
ANTAŬ NELONGE. 
SPERTO TIA, KIU 

E o eros se o o) 
DE LA 16-A Par 
( OMENEC. 

     

           

    

  

TI IEL PASIS 20 JAROJ. 
E LA VESPERIĜO; 

TRANSIRANTE STRATON, 

      

       

Mi EŜTIS BATFALIGITA. 
ALIIGAS LA 

ENON ESTONTEZO, Ĝ 
DE IU TRANKVILAN 

AJN FINA NI 
HOMO. 

  

     SUTVACION. 

   
MI KOMATIS DUM TRI TAGOJ 

  

      

    

= NE ĝi ANTE RESPONTON, TUJ SUMPLAJ DEMANDOJ, 
NEKANTE MIN, LA KURACISTO 1 REE AANDIS: EĤIS EN MI, KIEL LUMO DEMANDIS: — Á ; EN MALLUMO. 

22 ALU 7 ? 

MI DECIDIS VIVUMI LA RESPONDON, AMIKO, LA SAMAJN DEMANDOJN FARAS MI MUN AL VI. 
ALMETANTE PRAKTIKAN CELON — 
EN MIAN VIVON. = 

  
Oni serĉas komiksistojn por projekto rilatanta humuron kaj “Simas: Plastika artisto, instruisto pri 

komiksojn (bildstriojn) en Esperanto. Se vi estas plastikaj artoj kaj ilustristo 
interesata, bonvolu skribi al la jena retadreso: hodos(Qfree.fr e-mail: simas1.7(QOlinkexpress.com.br



A
r
 

21a - 27a de marto 2004 
Havano, Kubo 

O UD 0 ĉ ES e: 0 Ŝe v) 
mu 

e 

2 X 

 
  


